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1  Základní údaje o škole

1.1 Název, sídlo

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

Březinova 31, Jihlava 586 01

           

Adresa:                         Březinova 31, Jihlava 586 01

IČO:                                   70888396

Právní forma:                    příspěvková organizace

                                             

1.2 Charakteristika školy

Základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 odst. 9 

školského zákona a dalšími příslušnými právními předpisy. Umožňuje žákům, aby si ve 

vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali 

základní vědomosti, dovednosti a návyky. Metody a formy vzdělávání odpovídají 

vzdělávacím potřebám a možnostem žáků a jsou v souladu s aktuální legislativou. 

Pro každého žáka je měsíčně vytvářen individuální výchovně vzdělávací program, který 

respektuje jeho vzdělávací potřeby. Program je pravidelně vyhodnocován a na základě 

výsledků jsou stanoveny další vzdělávací postupy. Nejdůležitějším partnerem školy při 

vytváření individuálních výchovně vzdělávacích programů jsou rodiče žáků.

Nedílnou součástí činnosti školy jsou integrační aktivity zaměřené na začlenění žáků mezi 

zdravou populaci. Integrace probíhá převážně formou společných akcí a zájmové činnosti. 

Škola umožňuje terapeutickou činnost v zájmových kroužcích, odborný informační a 

poradenský servis pro rodiče. 

Praktická škola poskytuje střední vzdělávání žákům se zdravotním znevýhodněním 

v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona. Je určena žákům s mentálním postižením, se 

souběžným postižením více vadami a žákům s poruchami autistického spektra.

Cílem vzdělávání je doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu 

školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické. Absolventi si 

osvojí znalosti a manuální dovednosti potřebné  k výkonu  konkrétních jednoduchých 

pracovních  činností, a získají tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních 

oblastech i v životě.            
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1.3 Koncepce školy

Škola vychází z myšlenky, že každý žák je jedinečná neopakovatelná osobnost s celou řadou 

vlastností a schopností, které je potřeba nalézt, rozvíjet a kultivovat tak, aby žáci prožili svůj 

život smysluplně a svoje schopnosti a dovednosti využili jak v osobním životě, tak případně i 

v zaměstnání. 

Základním cílem je rozvinout u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit 

si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a 

zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality 

jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti.  Hlavní důraz klademe především na 

výchovnou složku vzdělávání. Každý žák by měl být vybaven odpovídajícími klíčovými 

sociálními kompetencemi, které mu umožní žít a pracovat s ostatními, navazovat vztahy, 

přizpůsobovat se změnám, chápat souvislosti a uplatnit své schopnosti. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme emocionalitu a velkou citovou vnímavost žáků, které jsou 

oporou při jejich vzdělávání. 

Naše cíle:

1. rozvoj středního vzdělávání pro mentálně postižené žáky,

2. komplexní rehabilitace žáků (pedagogická, sociální, léčebná, pracovní, 

psychologická, rodinná, volnočasová),

3. optimalizace vztahů mezi vzdělávacími potřebami žáků a pedagogickým úsilím 

učitelů,

4. vytváření příjemného prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi žáky 

a učiteli, žáky navzájem a mezi učiteli a vedením školy,

5. propojení vzdělání se skutečným životem,

6. dbát na věkovou přiměřenost a motivující hodnocení, respektování individuality 

žáka,

7. vytváření příznivého sociálního klimatu (otevřenost a partnerství v komunikaci, 

úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se 

třídou, školou),

8.  ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy,

9.  úsilí o zapojení žáků do vzdělávání a života školy,

10.  respektování potřeb jedince a jeho osobních problémů,
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11.  dbát na bezpečnost a ochranu zdraví žáků, učitelů a nepedagogických pracovníků 

školy při činnostech, které souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných 

činnostech, respektování norem prevence.

12.  zajištění vhodného režimu vyučování, adekvátního věku žáků, vhodný stravovací 

a pitný režim.

   

1.4 Zřizovatel školy

Zřizovatelem Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace je 

Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo nám. 1, 586 28, Jihlava.

1.5 Údaje o vedení školy

Vedení školy:

Mgr. Zuzana Šimková – ředitelka školy

Mgr. Miroslava Prchalová – zástupkyně ředitelky školy

Ilona Křikavová – vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr. Kateřina Vejsadová – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor autoevaluace

Ekonomický úsek:

Bc. Eva Opatrná – vedoucí ekonomického úseku, ekonom školy

Markéta Hrušková, BA (Hons) – mzdová účetní

1.6 Adresa pro dálkový přístup

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

Březinova 31

586 01, JIHLAVA

telefon: +420 567 333 644, www: www.pomskola.cz, e-mail: reditelstvi@pomskola.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Zuzana Šimková, e-mail: reditelstvi@pomskola.cz

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Miroslava Prchalová, e-mail: prchalova@pomskola.cz
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Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Vejsadová, e-mail: vejsadova@pomskola.cz

1.7 Školská rada

Ve škole působí v souladu se školským zákonem školská rada ve složení:

Předseda: Mgr. Miroslava Prchalová

Členové: Mgr. Kateřina Vejsadová, pí. Huková, Ing. Milan Kutlvašr, Ing. Jiří Teplý, Ing. Jana 

Mayerová, Ph.D.

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla dvakrát. Na podzimním zasedání školská 

rada projednala návrh provozního rozpočtu na rok 2020, výsledek veřejnosprávních kontrol, 

informace o zahájení školního roku 2019/2020, počty tříd, žáků, pedagogů a schválila výroční 

zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019.

Na podzimním zasedání členové školské rady schválili Výroční zprávu o hospodaření školy 

za rok 2019, vyjádřili se k rozboru hospodaření školy za rok 2019, projednali návrh 

provozního rozpočtu na rok 2020, byli seznámeni s koncepčními záměry rozvoje školy. 

Školská rada schválila znění Školního řádu a pravidel hodnocení výchovy a vzdělávání pro 

školní rok 2019/2020. 
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a které jsou zařazeny 

ve školském rejstříku

Obory vzdělání: 
 79-01-C/01 Základní škola
 79-01-B/01 Základní škola speciální
 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Vzdělávací programy:
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016“.
 Školní vzdělávací program „Škola dobrého startu“, č. j. 22 931/2008-61, 

vytvořený podle RVP ZŠS 
 Školní vzdělávací program ,,Praktika“ č.j. ZSSaP29/2012, zpracovaný 

podle RVP pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá 
 Školní vzdělávací program ,,Praktika II“ č.j. ZSSaP39/2014, zpracovaný 

podle RVP pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 
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2.1 Učební plány

Učební plán žáků se středním mentálním postižením

Vzdělávací oblast Předmět Ročník
První stupeň Druhý stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jazyk a jazyková 
komunikace

Čtení 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Psaní 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Matematika a její 
aplikace

Matematika 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a 
komunikační 
technologie

1 1 1 1 1 1

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3 3
Člověk a společnost Člověk a společnost 2 2 2 2
Člověk a příroda Člověk a příroda 3 3 3 3
Umění a kultura Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 1

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 3 1 3 1 3 1 4 1 4 4 5 1 5 2 6 1 6 3
Disponibilní časová dotace *) 10 11
Týdenní časová dotace 20 20 23 24 24 24 27 29 29 29
Průřezová témata P P
Celková povinná časová dotace 135 114

*) Disponibilní časová dotace (DD) je na prvním stupni využita k navýšení hodin Výtvarné 
výchovy po 1 hodině v 1. až  6. ročníku a k   navýšení hodin předmětu Člověk a svět práce v 
1. až  4. ročníku po 1 vyučovací hodině. Na druhém stupni je využita k navýšení hodin  
Hudební výchovy po 1 hodině v 7. až 10. ročníku a k navýšení hodin vyučovacího předmětu 
Člověk a svět práce po 1 hodině v 7. a 9. ročníku, o 2 hodiny v 8. ročníku o 3 hodiny v 10. 
ročníku.
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Učební plán žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením 
více vadami

Vzdělávací oblast Předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jazyk a 
komunikace

Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Člověk a jeho svět Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví Pohybová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rehabilitační tělesná 
výchova

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Člověk a svět práce Pracovní výchova 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1

2 2 2 2

Disponibilní časová dotace *) 20
Týdenní časová dotace 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22
Celková povinná časová dotace 210

*) Disponibilní časová dotace (DD) je využita k navýšení hodin Pracovní výchovy po 1 
hodině v 3. až 8. ročníku a po 2 hodinách v 9. a 10. ročníku a k  navýšení hodin Hudební 
výchovy v 1. až  10. ročníku po 1 vyučovací hodině. 

K 28. červnu 2018 vykazovala základní škola speciální celkem 67 žáků. Vzdělávání probíhalo 

v 8 třídách: 2 třídy pro děti s lékařskou diagnózou autismus a 6 tříd pro žáky se středně 

těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci s lehkým 

mentálním postižením a souběžným postižením více vadami byli vzděláváni integrovaně. 

V každé třídě pracovali 3 pedagogičtí pracovníci ve složení: učitel, vychovatel, asistent 

pedagoga.  Někteří žáci využívali osobní asistenci zajišťovanou občanským sdružením Život 

99. Při škole fungovalo 5 oddělení školní družiny. 
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Učební plán žáků s lehkým mentálním postižením

Vzdělávací oblast Předmět Ročník
První stupeň Druhý stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk a literatura 6 6 7 7 7 5 4 3 3
Cizí jazyk (AJ) 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Další cizí jazyk (NJ) 1 1 2 2

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a 
komunikační technologie

1 1

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 1
Vlastivěda 1 1
Přírodověda 2 2

Člověk a společnost Dějepis 1 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1

Člověk a příroda Fyzika 1 1 1 1
Chemie 1
Přírodopis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 1 1 2 2

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 1
Tělesná výchova 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3  3
Disponibilní časová dotace *) 16 18
Týdenní časová dotace 21 22 24 25 26 29 29 32 32
Průřezová témata P P
Celková povinná časová dotace 118 122

*) Disponibilní časová dotace je využita ve všech devíti ročnících po 1vyučovací hodině na 
posílení předmětu tělesná výchova; ve všech devíti ročnících na posílení předmětu člověk a 
svět práce – po 2 hodinách v 1. až 7. ročníku a po 3 hodinách v 8. a 9. ročníku; ve 3. ročníku            
o 1 hodinu na posílení předmětu prvouka, v 6. až 9. ročníku po 1 hodině na posílení předmětu 
hudební výchova.
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Přehled o žácích základní školy speciální ve školním roce 2019/2020 k 26. 6. 2020

Základní škola 

speciální
Počet žáků

Postup do 

dalšího 

stupně

Prospělo

Splnilo     

povinnou 

školní 

docházku

Ukončilo      

školní 

docházku

  1. ročník 5 5 5 0 0

  2. ročník 12 12 12 0 0

  3. ročník 7 7 7 0 0

  4. ročník 4 4 4 0 0

  5. ročník 5 5 5 0 0

  6. ročník 7 7 7 0 0

  7. ročník 9 9 9 0 0

  8. ročník 9 8 8 0 0

  9. ročník 3 3 3 3 0

10. ročník 6 0 5 0 5

Celkem 67 60 65 3 5

Povinnou školní docházku v 9. ročníku splnili 3 žáci, všichni pokračují v následujícím 
školním roce ve vzdělávání v 10. ročníku. 1 žák 8. ročníku opakuje ročník. V 10. ročníku 
ukončilo školní docházku 5 žáků, kteří získali základy vzdělání, 1 žákyně 10. ročníku opakuje 
ročník. 
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Učební plán žáků praktické školy jednoleté 

Vzdělávací oblast Předmět

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk / Literatura 3

Matematika Matematika 2

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační 

technologie

1

Člověk a společnost Člověk a společnost 1

Umění a kultura Hudebně pohybová výchova 1

Výtvarná výchova 1

Dramatická výchova 1

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1

Tělesná výchova 2

Odborné činnosti Rodinná výchova 3

Práce v domácnosti 3

Příprava pokrmů * 3

Rukodělná řemesla * 6

Zahradnické práce * 2

Disponibilní časová dotace ** 6

Průřezová témata PT

Celková povinná časová dotace 30

*) Odborné zaměření (vzdělávací oblast odborné činnosti) podle profilace školy se skládá ze 
tří oborů: Příprava pokrmů, Rukodělná řemesla, Zahradnické práce.

** Disponibilní časová dotace  je použita na posílení vzdělávací oblasti Umění a kultura 
vytvořením dalšího předmětu Dramatická výchova a pro obory odborného zaměření – 1h 
Dramatická výchova, 3 h Příprava pokrmů, 2 h Zahradnické práce.
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Učební plán žáků praktické školy dvouleté  

Vzdělávací oblasti Vzdělávací okruhy Počet hodin 
týdně

Jazyk a jazyková 
komunikace

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2

CIZÍ JAZYK 1

Matematika a její 
aplikace

MATEMATIKA 2

Informační a 
komunikační 
technologie

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE

1

Člověk a 
společnost ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1

Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA 1

Umění a kultura
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1

HUDEBNĚ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA 1

Člověk a zdraví
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2

Odborné činnosti*

RODINNÁ VÝCHOVA 3
VÝŽIVA A PŘÍPRAVA POKRMŮ 4
PEČOVATELSTVÍ 2
ŘEMESLNÉ PRÁCE 4

Disponibilní 
časová dotace **

PRAKTICKÁ CVIČENÍ - PEČOVATELSTVÍ 1
PRAKTICKÁ CVIČENÍ – ŘEMESLNÉ PRÁCE 5

Celková povinná časová dotace 32

*) Odborné zaměření (vzdělávací oblast Odborné činnosti) podle profilace školy se skládá z 4 
oborů: Rodinná výchova, Výživa a příprava pokrmů, Řemeslné práce, Pečovatelství.

** Disponibilní časová dotace  je použita na posílení vzdělávací oblasti Odborných činností a 
to: 1 h Praktická cvičení – Pečovatelství, 5 h – Praktická cvičení – Řemeslné práce.

K 1. červnu 2020 vykazovala praktická škola celkem 30 žáků. Vzdělávání probíhalo ve třech 
třídách. Závěrečné zkoušky vykonalo 10 žáků, 8 žáků ukončilo studium, 2 žáci úspěšně 
vykonali přijímací zkoušky a pokračují v řádném studiu. 
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3  Přehled pedagogických pracovníků školy 

 Funkce titul  obor vzdělání

 ředitelka Mgr.  speciální pedagogika

 zástupkyně ředitelky Mgr.  speciální pedagogika

 třídní učitelka I. třídy Mgr.  tělesná výchova a sport, speciální pedagogika

 netřídní učitelka Mgr. speciální pedagogika  

 netřídní učitelka střední škola s maturitou

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 třídní učitelka II. třídy Mgr.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga Bc.  speciální pedagogika 

 asistentka pedagoga Bc.  speciální pedagogika

 třídní učitelka III. třídy Mgr.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 třídní učitelka IV. třídy Mgr.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 třídní učitelka V. třídy Mgr.  speciální pedagogika

asistentka pedagoga  střední škola s maturitou

 asistent pedagoga DiS  vyšší odborné

 třídní učitelka VI. třídy Mgr.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou

 asistentka pedagoga Bc.  speciální pedagogika

 třídní učitelka VII. třídy Mgr.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou

 asistent pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

asistentka pedagoga  základní vzdělání, kurz AP

 třídní učitelka VIII. třídy Mgr.  speciální  pedagogika

 netřídní učitelka Mgr.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP
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 třídní učitelka IX. třídy Mgr.  speciální  pedagogika

 asistent pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 vedoucí vychovatelka  střední škola s maturitou

 vychovatelka  střední škola s maturitou

 vychovatelka Bc.  speciální pedagogika

 vychovatelka Bc.  speciální pedagogika

 vychovatelka  střední škola s maturitou

 vychovatelka  střední škola s maturitou

 vychovatelka  střední škola s maturitou

 vychovatelka  střední škola s maturitou

 vychovatel  střední škola s maturitou

 vychovatelka  střední škola s maturitou

 třídní učitelka PrŠ 1 Mgr.  speciální pedagogika

 netřídní učitelka Bc.  ekonomika, management, DPS vychovatel

 asistenta pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 třídní učitelka PrŠ 2 Mgr.  speciální pedagogika

 netřídní učitelka Bc.  speciální pedagogika

 asistentka pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 třídní učitelka PrŠ 3 Mgr.  speciální pedagogika

 netřídní učitel Mgr.  učitelství pro SŠ, speciální pedagogika

 asistent pedagoga  střední škola s maturitou, kurz AP

 učitel Mgr.  speciální pedagogika

 učitelka Mgr.  vysokoškolské

 učitelka, výchovný poradce,

 metodik prevence (třídní 

učitelka VI. třídy)

Mgr.  speciální pedagogika

3.1 Pedagogičtí pracovníci školy:

Třídní učitelé: 12

Netřídní učitelé: 8

Vychovatelé: 10
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Asistenti pedagoga: 21

Zástupce ředitele: 1

Ředitel:1

3.2 Provozní pracovníci školy:

Ekonom, hlavní účetní: 1

Mzdová účetní: 1

Uklízečky: 4

Školník – údržbář: 1

3.3  Osobní asistence (OS Život 99): 

Ve školním roce 2019/2020 působili ve škole osobní asistenti (zaměstnanci ,,Života 99“), 

kteří poskytovali sociální služby konkrétním žákům na základě žádosti jejich zákonných 

zástupců.

4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
K 31. 5. 2020 bylo poprvé u zápisu 5 dětí, 3 po odkladu, celkem bylo zapsáno 5 dětí. V září 

2020 bylo zapsáno do 1. ročníku 5 žáků.

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

5.1 Vzdělávání v základní škole speciální a praktické škole

Ve výuce pedagogové využívali takové metody a formy práce, které v co největší míře 

respektují individuální specifické vzdělávací potřeby žáků, úroveň mentálních a fyzických 

schopností žáků a vedou k maximálnímu rozvoji všech složek jejich intelektu, volních 

vlastností, fyzického a psychického zdraví.

Při vzdělávání se zaměřili na rozvíjení těchto oblastí:

 rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností

 zapojení do činností v sociální oblasti

 posilování vztahu k rodinnému prostředí

 rozvoj estetického a kulturního vnímání

 výchova ke zdraví
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 vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole

 komunikační dovednosti, jazyková výchova

 výchova k ochraně životního prostředí.

5.1.1 Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností

Žáci vykonávali podle svých možností sebeobslužné činnosti, pracovali s drobným 

materiálem, na druhém stupni i s technickým materiálem, prováděli montážní a demontážní 

práce, pěstovali užitkové i okrasné rostliny, učili se zvládat drobné domácí práce, tvořili 

s hlínou, papírem, dřevem, textilem a jiným materiálem, učili se používat pracovní pomůcky, 

dodržovat hygienické a bezpečnostní zásady práce, nacvičovali jednoduché pracovní operace 

a postupy, praktické užívání a zacházení s předměty denní potřeby, učili se vhodně zvolit 

nástroj, pomůcky a drobné nářadí, zacházeli s drobným zahradním náčiním, získávali 

jednoduché pracovní návyky, učili se nakupovat a skladovat potraviny, pracovat s  

kuchyňským náčiním. K výuce využívali cvičnou kuchyň, cvičný byt, keramickou a 

multifunkční dílnu, pracovali na školní zahradě. Mnozí žáci tvořili v zájmových kroužcích. 

Žáci 9., 10. ročníku ZŠS a žáci praktické školy vykonávali předprofesní přípravu v Městské 

knihovně Jihlava – Pobočka Březinova, v Domově pro seniory Jihlava – Lesnov, v Zoo 

Jihlava, ve sportovní hale Formica Gym v Jihlavě.    

5.1.2 Zapojení do činností v sociální oblasti 

Pravidelnými návštěvami kulturních, sportovních a dalších společenských akcí podporovali 

pedagogové u žáků sociokulturní návyky, kultivované chování a vystupování, pomáhali jim 

orientovat se ve společenských skupinách. Pěstovali a udržovali mezi žáky přátelské vztahy, 

učili je adekvátně reagovat při různých společenských událostech. Pomáhali žákům vytvářet 

si představu o vztazích mezi lidmi, umožňovali jim seberealizaci a individuální prezentaci 

před kolektivem. V modelových situacích přibližovali žákům sociální role. Učili je osvojovat 

si základy společenského chování, soužití s ostatními lidmi, pěstovat pozitivní mezilidské 

vztahy. 

Žáci nacvičovali zvládání přiměřeně náročných situací běžného života. Seznamovali se s 

právy a povinnostmi občanů, učili se rozpoznávat protiprávní jednání.

Ve spolupráci s běžnými ZŠ, sportovními a kulturními organizacemi se žáci aktivně 

zapojovali do integračních aktivit v obci:

 turnaj v malé kopané s klienty DTS (na stacionáři) a žáky ZŠ Seifertova a Rošického

 společná muzikoterapie s dětmi MŠ Mozaika
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 účast na Hrátkách v ZŠ Demlova 

 integrační dopoledne v ZŠ Seifertova – žáci ZŠS

 zdobení s dětmi z MŠ vánočního stromečku na školní zahradě

 předvánoční pečení s dětmi z MŠ Mozaika

 vystupování hudební skupiny Raraši na veřejnosti

 Den otevřených dveří

 vystoupení žáků na Vánočním koncertě Jihlavského smíšeného pěveckého sboru 

Melodie 

 zdobení vánočního stromku na Masarykově náměstí

 zapojení žáků do výtvarných soutěží na úrovni oblastní, regionální, celorepublikové 

 slavnostní ukončení školního roku, vyřazení vycházejících žáků, školní akademie pro 

rodiče žáků

5.1.3 Posilování vztahu k rodinnému prostředí

Rodiče žáků se mohli účastnit všech aktivit pořádaných školou. Měli možnost být přítomni ve 

vyučování. Spolupracovali jako konzultanti při vytváření IVVP. 

Pokračoval nadále poradenský servis pro rodiče v oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací, 

zajišťovaný Ing. Helenou Čermákovou, členkou zapsaného spolku Kamínek Jihlava.

Aktuální informace o životě školy dostávali rodiče pravidelně prostřednictvím informačního 

bulletinu a na čtvrtletních schůzkách. Na plenární schůzi byli informováni o veškerém dění ve 

škole. Probíhala poradenská činnost třídních učitelů směrem k rodičům.

Společně s pedagogy jsou mnozí rodiče žáků členy Kamínku Jihlava, zapsaného spolku, který 

se zaměřuje na podporu výchovy a vzdělávání žáků Základní školy speciální a Praktické školy 

Jihlava, podporu rodin s postiženými dětmi (pomoc metodická, materiální) a rozvoj zájmové 

činnosti a rekreačních aktivit žáků. Členové Kamínku a pedagogové školy pořádali benefiční 

ples. Rodiče byli se školou v kontaktu i prostřednictvím osobních asistentů z organizace Život 

99, kteří poskytovali osobní asistenci dětem v rodinách i ve škole během výuky. 

5.1.4 Rozvoj estetického a kulturního vnímání

Žáci zejména v hodinách výtvarné a hudební výchovy rozvíjeli fantazii a tvořivost, estetické 

vnímání, jemnou a hrubou motoriku, posilovali pozitivní myšlení, zdravé sebevědomí.
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Věnovali se spontánní kresbě a malbě s náměty ze života.  V hudební výchově se pedagogové 

snažili vytvářet u žáků kladný vztah k hudbě, podporovali schopnost žáků prožívat hudbu 

emocionálně. Žáci navštěvovali divadelní a kulturní představení, koncerty, výstavy, 

realizovali se v hudebním kroužku, měli možnost si prohlédnout vozy KAIPAN.

Úspěšně se účastnili výtvarných soutěží, svými výtvory prezentovali školu na veřejnosti, 

umístili se na předních místech, obdrželi ocenění. Hudební skupina Raraši (pedagogové a žáci 

školy) úspěšně reprezentovali školu na veřejnosti, vystupovali při významných událostech. 

  5.1.5 Výchova ke zdraví

Žáci byli seznamováni se zdravým způsobem života a ochranou zdraví, poznávali své vlastní 

pohybové možnosti a omezení, rozvíjeli a využívali pohybové schopnosti a dovednosti. Učili 

se poznávat a chápat fyziologické, psychické i sociální změny spojené s dospíváním, 

seznamovali se s možným nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných 

situacích, osvojovali si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování 

a posílení zdraví. Žákům byl zajištěn pitný režim.

 Žáci rozvíjeli svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, otužovali se, chodili na 

vycházky, cvičili v přírodě. V hodinách tělesné a rehabilitační tělesné výchovy 

využívali  možnosti fyzických aktivit v tělocvičně, venkovním školním hřišti, v areálu 

školy (trampolína, stolní tenis, stepper, kuželky pro vozíčkáře, boccia, balanční 

polokoule). Žáci se účastnili plavání, cyklistiky, gymnastiky a po vyučování se mnozí 

zapojovali do dalších aktivit v rámci zájmové činnosti. Do všech aktivit byli podle 

individuálních možností zapojeni i žáci s tělesným postižením a žáci imobilní. 

Pedagogové vedli žáky k výběru zdravé výživy, snažili se u nich pěstovat správné 

stravovací návyky. V hodinách pracovního vyučování připravovali žáci různé druhy 

pokrmů se zaměřením na zdravou výživu. Při  distanční výuce byly pro žáky 

připravovány cviky ze ,,zdravotní tělesné výchovy“ zpracované individuálně 

v souladu s doporučením odborného lékaře.

 Probíhaly tyto aktivity:

 účast na akcích v rámci ,,Evropského týdne mobility“ 

 od poloviny září každou středu pravidelné plavání v bazénu ZŠ Demlova, v rámci 

plnění obsahu učiva dle školního vzdělávacího programu
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  individuální a skupinové rehabilitační cvičení žáků v rámci zdravotní tělesné 

výchovy

 pravidelná muzikoterapie po třídách v hodinách hudební výchovy 

 od října každý týden canisterapie po třídách

 přednáška příslušníků policie ČR pro žáky – bezpečnost

 exkurze v Centrální požární stanici Jihlava – Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 

 spolupráce s Vrak barem – preventivní program pro vybrané žáky

 využívání venkovního hřiště s umělým povrchem, venkovní trampolíny, vnitřní 

trampolíny, multifunkční tělocvičny, relaxační místnosti

 činnost sportovních kroužků – cyklistika, stolní tenis, boccia, gymnastika, plavání, 

sportovní kroužek

 odebírání mléčné svačinky v rámci projektu ,,Mléko do škol“

 podpora zdravotní tělesné výchovy pod záštitou primariátu oddělení rehabilitace 

jihlavské nemocnice 

 integrační setkání s žáky ZŠ Seifertova 

 poradní dny s primářkou rehabilitačního oddělení jihlavské nemocnice MUDr. 

Škodovou

 školení první pomoci pro žáky pod vedením členů Zdravotnické záchranné služby 

kraje Vysočina

 pravidelné využívání perličkové lázně

 sportování na dopravním hřišti

 rodinná a sexuální výchova v rámci výuky

 přednáška členů Záchranné zdravotnické služby Kraje Vysočina pro žáky na téma: 

,,Hlavní zásady poskytování první pomoci“

 přednáška ,,Prevence dětských úrazů“ 

Pokračovala poradenská služba primářky Rehabilitačního oddělení jihlavské nemocnice 

MUDr. Drahomíry Škodové. 

5.1.6 Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole
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Pedagogové rozvíjeli schopnost a dovednost dětí vytvářet sociální vztahy. Využívali velké 

citové vnímavosti dětí, jejich emocionality a citové reakce na chování okolí vůči své osobě. 

Zaměřili se na rozvíjení vztahů s žáky, mezi žáky navzájem, mezi žáky a rodiči. 

Společné celoškolní akce:

 slavnostní přivítání žáků první školní den

 třídní oslavy narozenin žáků

 den otevřených dveří

 podzimní výstava školních výrobků ,,Dárečkovna“

 předvánoční aktivity – ,,interaktivní adventní kalendář“ ,,živý advent“ 

 vánoční voňavý krámek

 vánoční besídka pro rodiny žáků

 celoškolní projekt ,,Mediální výchova“ 

 rozloučení s vycházejícími žáky

5.1.7 Komunikační dovednosti, jazyková výchova

Učitelé dbali na osvojování a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a 

srozumitelné vyjadřování a rozvíjení komunikačních dovedností žáků, které jsou 

předpokladem jejich funkčního dorozumívání s okolím. Učitelé zařazovali do výuky hudební, 

pohybovou a rytmickou průpravu, konverzační cvičení, dramatizaci, zaměřovali se na kulturu 

mluveného projevu, rozvíjeli komunikační schopnosti verbální i nonverbální. Součástí výuky 

bylo zdokonalování techniky čtení. U žáků s těžce narušenou komunikační schopností byly 

využívány systémy augmentativní a alternativní komunikace, komunikátory s hlasovým 

výstupem, výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, počítačové programy zaměřené 

na rozvoj komunikace, kinetické hry zaměřené na jemnou motoriku a motoriku mluvidel. 

Pravidelně byla žákům poskytována individuální péče v oblasti logopedie. K výuce využívali 

digitální učební materiály, interaktivní tabule, multifunkční display a iPady.

5.1.8 Výchova k ochraně životního prostředí  
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Žáci se zapojovali do projektů a soutěží s ekologickým zaměřením. Pečovali o rostliny a o 

školní zahradu. Třídili odpadové suroviny. Seznamovali se s životem v obci, ve městě, 

navštěvovali významná místa v lokalitě.

Celoškolní aktivity:

 péče o školní pokojové květiny

 péče o květinové a bylinkové záhony

 péče o ptactvo ve školní zahradě – výroba krmítek, přikrmování

 V rámci programu ,,Recyklohraní“ (vyhlášeného organizacemi Asecol s.r.o, Eko-kom 

s.r.o., Ecobat s.r.o.)  plnili žáci v průběhu celého školního roku zajímavé úkoly.

 aktivity v rámci EVVO:

- návštěvy ZOO Jihlava

- vzdělávací programy v Zoo

- předprofesní příprava v Zoo

- žáci pečovali o domácí zvířata – rybičky, morčata

- ve školní zahradě byly umístěny „hmyzí hotely“ vyrobené žáky

- v zimním období žáci krmili ptactvo v nových krmítkách umístěných v areálu 

zahrady školy

- probíhal celoroční projekt „Poznáváme přírodu“, téma bylo také zpracováváno 

výtvarně

- žáci vyráběli dřevěné a keramické doplňky na školní zahradu

- probíhal sběr mobilů pro ZOO

- žáci se zapojili do úklidu školního areálu a okolí školy, využívali kompostéry 

k ukládání biologických zbytků, kompost se používal pro úpravu záhonů a na 

hnojení stromů a rostlin

- environmentální výchova byla průběžně zařazována do výuky jako průřezové téma

- žáci praktické školy vyráběli obaly a sáčky pro úsporu plastových obalů

- v areálu školy vytvořili pedagogové pro žáky smyslový chodník

-

5.2 Využívání speciálních metod a forem výuky

U žáků s kombinovaným postižením byl kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností. 

Vyučující využívali alternativní a augmentativní formy komunikace: znak do řeči, 
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piktogramy, předmětovou a obrázkovou komunikaci, globální čtení, metody bazální 

stimulace, orofaciální stimulace, speciální počítačové programy, interaktivní tabule, 

multifunkční display a iPady. Z hlediska vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným 

postižením je nejdůležitější jejich schopnost komunikovat ať už verbálně nebo neverbálně. 

Díky komunikátorům s hlasovými výstupy byli do aktivní komunikace zapojováni i žáci, kteří 

dříve kvůli svému kombinovanému postižení komunikovat s okolím v podstatě nemohli. 

Pedagogové uplatňovali speciální metody vedoucí k rehabilitaci a kompenzaci postižení žáků, 

využívali speciální pomůcky: hydraulická chodítka, motren, zvedáky, polohovací a masážní 

lůžka. Pravidelně probíhaly již osvědčené terapie – canisterapie, muzikoterapie, hydroterapie, 

arteterapie, trampolining. Při výuce plavání využívali žáci speciální nadnášecí pomůcky. 

Žáci s nejtěžším kombinovaným postižením měli k dispozici pomůcky usnadňující práci 

s počítačem – trackball „Big track“ a polohovací zařízení „Ergo rest“, díky kterému mohou 

pracovat se speciálním počítačovým programem „Pasivní sledování“.

Žáci s nejtěžším kombinovaným postižením měli k dispozici pomůcky usnadňující práci 

s počítačem – trackball „Big track“ a polohovací zařízení „Ergo rest“, díky kterému mohou 

pracovat se speciálním počítačovým programem „Pasivní sledování“.

Ve třídách pro žáky s lékařskou diagnózou autismus pracovali vyučující podle zásad 

strukturovaného vyučování. Vzdělávací proces byl důsledně vizualizován a strukturován. 

Prioritou při vzdělávání dětí s autismem je rozvoj komunikačních dovedností, zvládání 

problematického chování a sociální učení. Vyučující využívali metody sloužící k prevenci a 

eliminaci poruch chování u dětí s autismem. Ve spolupráci s Asociací pro pomoc lidem 

s autismem NAUTIS Praha pokračovaly supervize u potřebných žáků. Ty pedagogům 

umožňují zpětnou vazbu při vzdělávání žáků s problémovým chováním a vedou ke 

zkvalitnění práce. 

Žáci využívali relaxační místnost, která byla zařízena pro ,,Snoozelen“, což je metoda 

využívající všechny smysly dítěte při prožívání a navozování příjemných prožitků a je 

založena na zvukových, světelných, hmatových, čichových a proprioreceptivních podnětech. 

V průběhu distanční výuky navázali třídní učitelé kontakt se všemi žáky své třídy. Byli s nimi 

a s jejich rodiči v pravidelném kontaktu, předávali výukové materiály, přijímali zpětnou 

vazbu, jak domácí vzdělávání probíhá. 

5.3 Speciální terapie 
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Ve výchově a vzdělávání byly pravidelně využívány speciální terapie:

Arteterapie – léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku 

poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. V rámci arteterapie žáci pracovali 

s keramickou hlínou, malovali barvami na velké plochy.  Tvořili obrazy ve vertikální poloze, 

používali techniku překrývání barevných vrstev a vytváření stop pomocí nejrůznějších 

pomůcek (špachtle, hřebeny, houbičky…). Děti hodně využívaly netradiční výtvarné techniky 

jako prostředek sebevyjádření a seberealizace. Speciální výtvarné techniky jsou uvedeny v 

zavedeném školním katalogu výtvarných technik a jsou přizpůsobeny individuálním 

možnostem a schopnostem dětí. Během činnosti žáci úspěšně využívají své emoce, dochází 

k jejich zklidnění a celkovému pozitivnímu psychickému ladění.

Ergoterapie – léčba prací zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte. V rámci 

ergoterapie žáci pracovali ve cvičné kuchyňce a v keramické dílně. Ve třídách pak probíhal 

nácvik sebeobslužných činností, cvičení na rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické 

koordinace. 

Muzikoterapie – umožňuje žákům hluboké citové prožívání, relaxaci, potlačuje negativní 

emoce a vybíjí napětí. Metoda jako taková připravuje pedagogům podmínky pro kvalitní 

vzdělávání handicapovaných žáků.  Muzikoterapie byla realizována celoročně v rámci hodin 

hudební výchovy formou společného zpívání a muzicírování, bubnování a řízeného projevu s 

využitím hudby a rytmu pod vedením proškolených pedagogů. Žáci mohli dále využívat 

zařízení pro ozvučení místnosti a mikrofony, takže mohli hudbu nejen přijímat, ale i aktivně 

sami vytvářet. Pravidelně každý týden probíhala po třídách v hodinách hudební výchovy 

muzikoterapie pod vedením Mgr. Marka Mertla a Bc. Josefa Křivánka.

Trampolining – moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na 

psychiku. Jde o získávání takových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, 

které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti.  Jde zejména o rozvoj 

nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, 

sociálního vnímání a prožívání. 

Bazální stimulace – zahrnuje somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, 

optické, olfaktorické a auditivní stimulace, které podporují pedagogické působení na žáky v 

aktivitách všedního dne. Je určena zejména pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním 

postižením a těžkými kombinovanými vadami.

Animoterapie – patří k psychoterapeutickým metodám, které pomáhají při výchově a 

vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Je to terapie prostřednictvím zvířat, která 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

24

mají schopnost vyvolat v člověku silné emoce, napomáhají psychické stimulaci a sociální 

komunikaci. Animoterapie probíhala prostřednictvím akvarijních rybiček a morčat, o která se 

žáci ve škole starají.

Canisterapie - je terapie pomocí speciálně vycvičených psů. Pro žáky školy ji pod záštitou 

zapsaného spolku Kamínek zajišťuje certifikovaná canisterapeutka se zlatým retrívrem. 

Terapie probíhá ve dvou úrovních. U dětí imobilních a žáků s jiným tělesným postižením 

především individuální formou, která podporuje uvolňování spasticity, rozvíjí komunikaci a 

pozitivní emocionální ladění. U dětí mobilních formou skupinovou. Doteky, vyčesáváním, 

kartáčováním, hlazením srsti, voděním psa rozvíjí terapie hrubou a jemnou motoriku, 

koordinaci pohybů, udržení rovnováhy, podporuje sociální učení, pěstuje v dětech lásku ke 

zvířatům.

  

6  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

6.1 Vzdělávání vedoucí ke splnění a zvýšení kvalifikace
V průběhu uplynulého školního roku studovalo při zaměstnání 8 pedagogoů. 

 Studium při zaměstnání (Catt, Křikavová, Mertlová, Pytlíková, Křivková, Valíková)
 Kantorová, Petřivá, Šimková – semináře pro podporu začínajících učitelů
 6. 11. Vejsadová porady v PPP Jihlava – výchovný poradce, metodik prevence

6.2 Průběžné vzdělávání
Ve spolupráci s NAUTIS Praha pokračovaly supervize u žáků s problémovým chováním a 

poruchami komunikace. 

V průběhu celého školního roku se pedagogové individuálně účastnili přednášek, kurzů a 

certifikovaných seminářů se zaměřením na vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením, 

se kterými následně kolegy na pracovních schůzkách metodického sdružení seznamovali. 

Pro potřeby prohlubování odborného vzdělávání pedagogických pracovníků byla využívána 

periodika se zaměřením na oblast vzdělávání. Využíváním internetu získávali pedagogové 

přístup k nejnovějším informacím z oblasti školství a speciální pedagogiky. Učitelská 

knihovna byla průběžně doplňována odbornými tituly převážně z oblasti speciální 

pedagogiky, řízení, komunikace a prevence psychopatologických jevů, managementu a řízení 
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lidských zdrojů. Prostřednictvím informační nástěnky byli pedagogové seznamováni 

s nabídkou odborného vzdělávání a s informacemi z oboru. V průběhu distanční výuky se 

pedagogové velmi zdokonalili ve využívání sociálních sítí, prostřednictvím kterých navázali 

kontakt s rodinami žáků, vedli online výuku, posílali výukové materiály. V průběhu distanční 

výuky se také účastnili online přednášek a webinářů: ,,Dokonalý rodič neexistuje, 

Předcházení syndromu vyhoření, Jak najít a využít vnitřní motivaci u dítěte s autismem, 

Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem, Učíme se venku, Poruchy 

autistického spektra - nároční klienti, Dětská speciální psychopatologie, Krizová intervence u 

dětí, Koučovací techniky, Zvládání vzteku, Internet s rozumem“ a další.

6.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogové se účastnili vzdělávacích akcí v souladu se specifickými požadavky na speciálně 

pedagogické metody a formy práce s dětmi se zdravotním postižením. Škola dále rozvíjela 

fond odborné literatury. 

Účast pedagogů na vzdělávacích akcích probíhala v souladu s Plánem DVPP na školní rok 

2019/2020.  

Výběr kurzů a seminářů, kterých se pedagogové účastnili:

- školení v používání závěsného systému ERILENS

- Hlas – pracovní nástroj učitele

- první pomoc pro pedagogy

- krizová intervence

- vzdělávání pro podporu začínajících učitelů projekt SYPO (Národní pedagogický 

institut ČR – vedení školy, uvádějící učitel, začínající učitel – 36 vyučovacích 

hodin)

- školení v ovládání programu smart board

- školení pro nové zaměstnance na téma: „kultura školy“

- školení eTwinning

- průběžná školení a semináře – výchovný poradce, metodik prevence

6.5 Ocenění nejlepším

 Při příležitosti Dne učitelů navrhlo vedení školy na ocenění Lucii Dušákovou za její 

dlouholetou vynikající pedagogickou práci. 
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6.6 Lektorská činnost

Pedagogičtí pracovníci školy připravovali pro odbornou veřejnost vzdělávací semináře z 

 oblasti speciální pedagogiky.

7  Veřejnosprávní kontroly provedené ve školním roce 2019/2020
Ve školním 2019/2020 neproběhly žádné veřejnosprávní kontroly.

9 Výchovná činnost ve školní družině 
Školní družinu navštěvovalo 36 žáků rozdělených do 6 oddělení. Veškeré činnosti ve školní 

družině byly v souladu se školním vzdělávacím plánem. Volnočasové aktivity byly voleny 

tak, aby docházelo k prolínání aktivní a odpočinkové činnosti. Dle možností pracovali žáci 

individuálně, kdy se věnovali výtvarné činnosti, v menším počtu hráli stolní hry atd. 

S ohledem na postižení žáků jsme využívali relaxační místnost a tělocvičnu. Pokud bylo 

pěkné počasí, využívali žáci školní družiny prostory před školní družinou, kde měli různé 

aktivity jako je malování křídami na chodník, jízda na kolech a jiné.

Při veškerých aktivitách jsme dbali na dodržování bezpečnostních předpisů a na dodržování 

pitného režimu.

Činnost ve školní družině probíhala podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů žáků 

na 1. a na 2. pololetí. Obsah vzdělávání vycházel ze školního vzdělávacího programu a 

zahrnoval 5 tematických oblastí: 

1. Místo, kde žijeme – žáci poznávali nejbližší okolí, organizaci života v rodině, ve třídě, ve 

škole, v obci a společnosti. 

2. Lidé kolem nás – žáci si osvojovali zásady vhodného chování a jednání s lidmi, poznávali 

význam a podstatu pojmu tolerance, empatie a vzájemnou úctu. 

3. Lidé a čas – tematický okruh byl zaměřen na budování vhodného režimu dne a jeho 

dodržování, sestavování a naplňování režimu ve školní družině. 

4. Rozmanitost přírody – žáci se seznamovali s proměnlivostí a rozmanitostí živé i neživé 

přírody. 

5. Člověk a jeho zdraví – žáci poznávali, jak se člověk vyvíjí a mění od narození až do 

dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, 
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mezilidských vztahů atd. Získávají ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o 

odpovědnosti za své zdraví.

10  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, napsali o nás….
Žáci a pedagogové prezentovali svou práci a její výsledky na veřejnosti prostřednictvím 

otevření školy rodičům, odborné veřejnosti, politikům i médiím. Škola má přístupné webové 

stránky (www.pomskola.cz) a školní facebook s aktuálními informacemi. 

Prezentace školy v hudebních aktivitách:

 vystoupení Rarachů na veřejnosti:

- na Masarykově náměstí ke Dni sociálních služeb

- v městské knihovně

- na den otevřených dveří ve škole

- na mezinárodním festivalm malých scénických forem „Setkání“ v Brně

- na vánočním koncertě JSPS Melodie v gotické síni městské radnice

- na dětském oddělení nemocnice Jihlava

- pro pacienty v psychiatrické nemocnici

- na benefičním plese zapsaného spolku Kamínek

Prezentace školy ve výtvarných aktivitách:

 výstava výrobků žáků školy na jarmarku v areálu PN Na Kopečku

 výrobky žáků – ,,Dárečkovna“ na den otevřených dveří

 zdobení vánočního stromku v parku G.M. 

 výrobky žáků na vánoční výstavě v ZUŠ

 zdobení vánočního panelu na radnici 

 výrobky žáků – voňavý krámek ve škole při vánoční besídce

 výzdoba vánočních panelů ve vestibulu radnice – obrázky s motivem Vánoc, zimy – 

naše panely byly vyhodnoceny mezi šesti nejhezčími

 výroba ozdob a zdobení vánočního stromku na náměstí 
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 vánoční výstava výrobků žáků

 výstava obrázků s vánoční tématikou na radnici města Jihlavy 

 výstava výtvarné tvorby v Den otevřených dveří

 v celorepublikové soutěži ,,FOD Praha“ obdrželi děkovný dopis, diplom a dárky žáci: 

Danišová Ilona, Vašíčková Kristýna, Maštera Štěpán

 v celorepublikové soutěži ,,Brontosauři“ uspěli žáci: Liferenko Milan 1. místo 

v kategorii 7. – 9. tříd, Maštera  Štěpán 2. místo, Pospíšil Milan 3. místo – kategorie 4. 

– 6. tříd, žáci obdrželi věcné ceny: Liferenko Milan hru ACTIVITY, Maštera Štěpán 

hru SABOTÉR, Pospíšil Milan barvy na sklo

 v mezinárodní soutěži ,,Havířov“ ( 29. ročník „Krásná jako kvítka“ – téma Lidé a 

zvířata) obdržela Frysová Natálie diplom za obraz ,,Trojský kůň“

 ve výtvarné soutěži ,,Voda a klimatická změna“ byla oceněná Vašíčková Kristýna 9. 

místem ve třetí kategorii (umístění mezi 10 nejlepšími pracemi z kategorie) – soutěž 

vyhlásilo Ministerstvo zemědělství, Praha u příležitosti Světového dne vody 2020

 PO očima dětí : obrázky dětí /Cina Rudolf, Kazdová Kateřina, Krejčová Patricie, 

Hamršmíd Petr, Pospíšil Milan a Skřepská Laura/ postupují do krajského kola

 Lidice 48. ročník MDVV,,Krajina“ - celkem se sešlo 22 216 prací. 

            Dva žáci naší školy uspěli se svými pracemi v této veliké konkurenci: ocenění nejvyšší   
– medaile – patří Gabriele Šimkové a Miroslav Doležal získal čestné uznání. 

           /Jednotlivcům z celého světa byly uděleny celkem pouze 144 medaile./

 byly zaslány obrázky žáků do výtvarných soutěží, ze kterých čekáme na vyhodnocení:

- Příroda kolem nás /Znojmo –Správa národního parku Podyjí/, 20. ročník, 

kresba, malba, grafika. 

Nejvýznamnější události školního roku 2019 – 2020

 září 2019 

- slavnostní zahájení školního roku

- focení prvňáčků do jihlavského tisku

- výstava výrobků žáků školy na jarmarku v areálu PN Na Kopečku
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- účast na akcích v rámci ,,Evropského týdne mobility“

 listopad 2019

- den otevřených dveří 

- účast na integračním setkání žáků v ZŠ Demlova ,,HRÁTKY“

- výstava školních výrobků ,,DÁREČKOVNA“

- benefiční ples zapsaného spolku Kamínek Jihlava

- vystoupení Rarachů na hudebním festivalu v Brně

 prosinec 2019

-  integrační dopoledne v ZŠ Seifertova

- vystoupení hudební skupiny Raraši na benefičním koncertu pořádaném JSPS 

Melodie v gotické síni jihlavské radnice 

- vánoční besídka pro rodiče žáků

- vánoční výstava výrobků žáků ,,voňavý krámek“

- celoškolní předvánoční projekt ,,interaktivní adventní kalendář“  a ,,živý advent“ 

 únor 2020

-  celoškolní projekt ,,Mediální výchova“

březen 2020

- od 11. 3. 2020 byla nařízením vlády zrušena prezenční výuka. Další vzdělávání 

probíhalo distanční formou.

 květen 2020

- od  13. 5. umožněn žákům posledního ročníku praktické školy jednoleté a 

praktické školy dvouleté přístup do školy za účelem přípravy na závěrečné 

zkoušky

 červen 2020 

- od 1. 6. umožněno prezenční vzdělávání žákům základní školy speciální, většina 

žáků byla nadále vzdělávána distanční formou

- 2.,3. 6. proběhly přijímací zkoušky na praktickou školu jednoletou a praktickou 

školu dvouletou

- 17.,18. 6. proběhly závěrečné zkoušky na praktické škole jednoleté a praktické 

škole dvouleté

- 26. 6. slavnostní ukončení školního roku, vyřazení vycházejících žáků
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Slovem a obrazem k významným událostem:

Mezinárodní soutěž Havířov – udělení diplomu Natálii Frysové za obrázek ,,Trojský kůň“


